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MİSYON, VİZYON VE DEĞERLER 

VİZYONUMUZ
Dünya genelinde hizmet 

veren mühendislik ve 
inşaat firmaları arasında 

en iyi ve yenilikçi 
firmalardan biri olmak.

MİSYONUMUZ
Güvenli, yüksek kaliteli ve 

uygun maliyetli inşaat projeleri 
tasarlamak, inşa etmek ve 

tamamlamak; müşterilerimiz 
ile birlikte anlaştığımız iş 
programına uymak; tüm 
bunları gerçekleştirirken, 

ENKA çalışanlarının kariyer 
gelişimine yardımcı 

olmak.

DEĞERİMİZ
ENKA’nın yürüttüğü her faaliyetin ve projenin arkasında; iş yapış şeklini 

belirleyen, iş kültürünü ve vizyonunu destekleyen ve her bir ENKA çalışanı 
tarafından benimsenen kurumsal değerler vardır. Sürdürülebilirlik yönetimi 

kapsamında, yayınlanan değerler gözden geçirilmiş ve Önceliklendirme Analizi 
çalışmaları sırasında yürütülen anketler aracılığıyla çalışanların mevcut ENKA 

değerleri hakkında görüşleri alınarak güncellenmiş ve ENKA üst yönetimi 
tarafından onaylanarak resmiyet kazanmıştır. 

  Güven: Çalışanlarımız ile karşılıklı güven, saygı ve başarıya dayalı açık bir ilişki mevcuttur. 

  Bağlılık: Kalite, sağlık, güvenlik ve çevreye bağlılık hedeflerimiz arasındadır. 

  Dayanışma: Başarıyı paylaşır ve başarısızlığın karşısında beraber dururuz.

  Kapsayıcılık: Paydaşlarımızı, süreçlere ve karar alma mekanizmalarına dahil etmeye, hiçbir 
paydaşı ayrımcılık veya önyargı sebebiyle süreçlerin dışında bırakmamaya özen gösteririz.

  Dürüstlük: Tüm faaliyetlerimizde ilgili yasa ve yönetmeliklere ve uluslararası kabul görmüş etik 
değerlere istisnasız uygun davranırız.

  Yenilikçi Olmak: Mükemmeliyet, yenilikçilik ve sürekli gelişim prensipleri başlıca hedeflerimizin 
arasındadır.

  Sorumlu Yönetim: Faaliyetlerimizin tüm aşamalarının yönetilmesi konusundaki sorumluluğumuzun 
bilincinde olarak; hizmet ömrü boyunca bu sorumluluğun toplum, çevre ve ekonomik konular dahil 
olmak üzere tüm gereklilikleri yerine getiririz.

  Sürdürülebilirlik: İç ve dış paydaşlara yönelik ekonomik, çevresel ve sosyal sorumlulukların 
bilincinde bir kurumsal sürdürülebilirlik anlayışımız vardır.

  Şeffaflık: Çevre, toplum ve ekonomiyi etkileyen kararlar ve faaliyetler hakkında açık bir tutum 
sergilemeye, paydaşlar ile dürüst ve net iletişim sağlamaya özen gösteririz.

YÖNETİŞİM
ENKA, İLGİLİ TÜM YASA VE YÖNETMELİKLERE TAM UYUM GÖSTEREREK TÜM FAALİYETLERİNDE 
ETİK, ŞEFFAF, ADİL VE HESAP VEREBİLİR BİR YÖNETİM ANLAYIŞI ORTAYA KOYMAKTADIR. 
BU DOĞRULTUDA ENKA, KENDİ KURUMSAL YÖNETİM MODELİNİ, SERMAYE PİYASASI 
KURULU (SPK) TARAFINDAN BELİRLENEN KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ’NE UYGUN ŞEKİLDE 
KURGULAMAKTADIR.

ENKA, geniş paydaş katılımı ve etkin denetim mekanizmalarını esas alan kurumsal yönetim uygulamalarını, yıllık olarak 
yayınladığı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporlarıyla paydaşlarıyla paylaşmaktadır.

ENKA İnşaat hisselerinin Borsa İstanbul’da fiili dolaşımdaki pay oranı 31 Aralık 2019 itibarıyla %11,83’tür. Ortaklık 
yapısının detayları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

ENKA Ortaklık Yapısı

ORTAĞIN ADI-SOYADI / 
TİCARET UNVANI SERMAYEDEKİ PAYI (TL) SERMAYEDEKİ PAYI (%)  

Tara Holding 
Anonim Şirketi 2.485.824.311 49,72

Vildan Gülçelik 399.280.300 7,99

Sevda Gülçelik 321.329.986 6,43

ENKA Spor Eğitim ve 
Sosyal Yardım Vakfı 293.419.074 5,87

Diğer 1.500.146.329 29,99

Toplam 5.000.000.000 100,00

ENKA HAKKINDA

 https://www.enka.com/tr/yatirimci-iliskileri/ortaklik-yapisi/
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YÖNETİM KURULU

ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş Yönetim Kurulu; 2 icracı ve 
2’si bağımsız olan 3 icracı olmayan toplam 5 üyeden 
oluşmaktadır. Şirket ana sözleşmesinde belirtildiği üzere; 
ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş.’nin yönetimi ve dışarıya karşı 
temsili Yönetim Kurulu’na aittir. 

27 Mart 2020 tarihli Olağan Genel Kurul kararıyla, 
Yönetim Kurulu üyeleri bir yıl süreyle görev yapmak üzere 
onaylanmıştır. ENKA Yıllık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 
içerisinde Yönetim Kurulu üyelerinin listesi yayınlanmıştır.

İCRA KURULU

ENKA icra organlarının başında bulunan Genel Müdürlük 
görevi ile Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi farklı kişiler 
tarafından yürütülmektedir. ENKA İnşaat ve Sanayi 
A.Ş. İcra Kurulu’nun görev süresinde herhangi bir sınır 
bulunmamaktadır. İcra Kurulu üyelerinin listesi ENKA Yıllık 
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nda* paylaşılmaktadır.

Daha fazla bilgi için:
 www.enka.com/tr/hakkimizda/yonetim/

KURUMSAL YÖNETİM YAPISI VE KOMİTELER

ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş.’nin Yönetim Kurulu’na bağlı 
olarak görev yapan 3 komite bulunmaktadır. Bu komitelerin 
yanı sıra, İcra Kurulu’na bağlı ayrıca üç komite, bir 
çalışma grubu ve bir kurul çeşitli süreçlerde faaliyetlerini 
sürdürmektedir. ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. yönetiminde 
ekonomik, çevresel ve sosyal etkiler konusunda karar 
vermekten sorumlu olan bu birimlere ilişkin bilgiler aşağıda 
paylaşılmıştır.

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

Şirketin kurumsal yönetim politikaları için öneriler sunmak, 
kurumsal yönetim uygulamalarının kalitesini artırmak, 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetim ilkeleri 
konusundaki mevzuatı ile uluslararası sermaye piyasalarında 
genel kabul görmüş kurumsal yönetim ilkelerinin, etkin bir 
şekilde takibi ve uygulanabilir nitelikte olanlarının tatbiki 
konusunda Yönetim Kurulu’nu bilgilendirmek; Yönetim 
Kurulu’na uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi 
ile eğitilmesi ve Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey 
yöneticilerinin ücretlendirme esaslarının belirlenmesi 
konularında çalışmalar yapmak ve Yönetim Kurulu’na öneriler 
sunmak amacıyla Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuştur.

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

Yönetim Kurulu’na bağlı olarak yapılandırılan komitenin 
görevi; şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye 
düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle 

ilgili önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi ile ilgili 
çalışmalar yapmak ve risk yönetim sistemlerini gözden 
geçirmektir. Komite en az iki ayda bir olmak üzere yılda en az 
altı kez toplanmakta ve faaliyetlerini Risk Yönetimi Çalışma 
Grubu ile birlikte gerçekleştirmektedir.

DENETİM KOMİTESİ 

Yönetim Kurulu’na bağlı olarak yapılandırılan Denetim 
Komitesi’nin başlıca görevleri arasında şirketin muhasebe 
sisteminin, finansal bilgilerin bağımsız denetimi ile kamuya 
açıklanmasının ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin 
gözetiminin sağlanması bulunmaktadır. Denetim Komitesi 
en az 3 ayda bir olmak üzere yılda en az 4 kez toplanır ve 
toplantı sonuçlarını Yönetim Kurulu’na sunar.

Kurumsal Yönetim, Riskin Erken Saptanması ve Denetim 
Komiteleri’nin görev ve çalışma esaslarına ilişkin detaylı bilgiye 
aşağıdaki adresten ulaşılabilmektedir:

 www.enka.com/allfiles/pdf/Komitelerin-Gorev-ve-Calisma-
Esaslari-26-06-2014.pdf

YÖNETİM ETİK VE UYUM KOMİTESİ

Etik ve uyum programının kurumsal değerleri desteklemesini 
sağlamak amacıyla İcra Kurulu’na bağlı olarak oluşturulan 
Yönetim Etik ve Uyum Komitesi, şirketin; etkili bir etik ve uyum 
programı yürütmesine, böylesine bir programa temel olacak 
prensipleri belirlemesine ve etik iş yürütme ve yasalara uyuma 
önem veren bir kurumsal kültürü sürekli teşvik etmesine 
yardımcı olmaktadır. 

Yönetim Etik ve Uyum Komitesi hakkında detaylı bilgi için:
 www.enka.com/sustainability/tr/anasayfa/etik-uyum/

yonetim-etik-uyum-komitesi/

RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞMA GRUBU

Risk Yönetimi Çalışma Grubu; ENKA kurumsal risklerinin tespit 
edilmesi, risk azaltma yöntemlerinin belirlenmesi, belirlenen 
risklerin değerlendirilmesi ve gözden geçirilmesini sağlamak 
amacıyla şirketin, Riskin Erken Saptanması Komitesi’nin 28 
Kasım 2017 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda 
oluşturulmuştur. 

Risk Yönetimi Çalışma Grubu hakkında detaylı bilgi: 
 www.enka.com/sustainability/tr/anasayfa/etik-uyum/risk-

yonetimi-calisma-grubu/

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ

Sürdürülebilirlik Komitesi, ENKA’nın varlıklarına ve ticari 
faaliyetlerine etki edebilecek ekonomik, sosyal ve çevresel risk 
ve fırsatları değerlendirmek, ilgili sürdürülebilirlik konularını 
takip ve analiz etmek, sürdürülebilirlik stratejisini belirlemek 
ve hedefleri gerçekleştirmeye yönelik projeler yürütmekten 
sorumludur. ENKA Genel Müdürü ve İcra Kurulu Başkanı 
tarafından liderlik edilen Komite, tüm çalışmalardan elde 
edilen sonuçları, ENKA üst yönetimine raporlamaktadır.

ENKA HAKKINDA

*  www.enka.com/allfiles/pdf/ENKAI_FAALIYET_RAPORU_31122019.pdf
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İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU

6331 Sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği” kanunu gereğince 
ENKA İstanbul Merkez Ofisleri için; iş sağlığı ve güvenliğine 
ilişkin olası riskleri ve önlemleri değerlendirmek, tedbirleri 
belirlemek ve İcra Kurulu’na raporlamak amacıyla bir “İş 
Sağlığı ve Güvenliği Kurulu” oluşturulmuştur. Bu kurul; 
işveren temsilcisi, İSG uzmanları, iş yeri hekimi/hemşiresi, 
insan kaynakları uzmanı, idari işler sorumlusu, çalışan 
temsilcileri ve gündem başlıklarına göre ilgili uzmanlardan 
oluşmakta ve 3 aylık periyotlarla toplanmaktadır. 

BİLGİ GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

ENKA Genel Müdür ve İcra Kurulu Başkanı’na bağlı olarak 
yapılandırılan Bilgi Güvenliği Komitesi’nin başlıca rol ve 
sorumlulukları arasında; bağlı bulunduğu birime ilişkin 
bilgi güvenliği risklerini belirlemek, politika ve prosedürlerin 
birimleri içerisinde uygulanmasını sağlamak ve teşvik etmek, 
kurumsal bilgi güvenliği hedeflerinin başarılması amacıyla 
şirket içerisinde ve kendi birimlerinde gerekli izleme ve ölçme 
faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak ve uygulanması 
için teşvik etmek, bilgi güvenliği yönetim sistemine ilişkin 
iyileştirme önerilerinde bulunmak yer almaktadır. Komite 
toplantıları altı ayda bir olmak üzere Bilgi Güvenliği 
Yöneticisi tarafından organize edilmekte ve mevcut sistemin 
performans ve etkinliğinin değerlendirilmesi ve sürekli 
iyileştirilmesi için gerekli çalışmalar yürütülmektedir.
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EKONOMİK PERFORMANS

ENKA’NIN TOPLAM VARLIKLARI 8,3 MİLYAR ABD DOLARI SEVİYESİNDEDİR. ŞİRKET 2019 YILINDA 
FAALİYETTE BULUNDUĞU 4 ANA SEKTÖRDEN TOPLAMDA 1,9 MİLYAR ABD DOLARI GELİR 
ELDE EDEREK, HİSSEDARLARI İÇİN 686 MİLYON ABD DOLARI NET KÂR YARATMIŞTIR. CİRONUN 
%60,6’SI MÜHENDİSLİK VE İNŞAAT; %18,3’Ü GAYRİMENKUL; %17,1’İ ENERJİ ÜRETİMİ; %6,3’Ü 
İSE TİCARET SEGMENTİNDEN SAĞLANMIŞTIR2. MÜHENDİSLİK VE İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN CİROSU 
1,15 MİLYAR ABD DOLARI SEVİYESİNDE GERÇEKLEŞMİŞ OLUP, 2019 YILINDA TOPLAMDA ALINAN 
YENİ İŞLERİN ENKA PAYI DA 1,1 MİLYAR ABD DOLARI SEVİYESİNE ULAŞMIŞTIR.

Hissedarlarına her yıl düzenli bir şekilde kâr payından temettü dağıtan ENKA, 2019 yılı faaliyetleri sonucunda da 273 
milyon ABD Doları mertebesinde nakit temettü dağıtmayı planlamaktadır. Ek olarak 2019 yılı içerisinde toplamda 25 
milyon ABD Doları kadar şirket hisse senedi geri alınmış olup sermaye sağlayıcılara ve ortaklara toplamda 298 milyon 
ABD Doları ödenmiş olacaktır. 

2 İş segmentleri arasındaki eliminasyonlar öncesi oranlar olduğu için toplamı %100’den büyüktür.
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Veriler, milyon ABD Doları cinsindedir.
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